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Bijeenkomst denktank Achterveld

Welkom
Edwin Winterkamp heet iedereen welkom.
Door omstandigheden zijn Izaak Boone en PlanTerra helaas afwezig.
Let op : De volgende bijeenkomst is 7 februari 2017. 3 januari gaat niet door!
Bespreken stand van zaken
Het college is akkoord met het plan reconstructie Hessenweg BuBeKom. Dit is een mooi resultaat
wat gezamenlijk behaald is. Mogen wij trots op zijn.
Bij deze plannen is rekening gehouden met leggen van een mantelbuis voor een glasvezel.

Proces bespreking vervolg fase 2
Deze avond gaat alleen over procesmatige onderwerpen. De projectgroep heeft tot midden januari
de tijd nodig om de eerste schetsen gereed te hebben. De eerste gelegenheid om de schetsen te
bespreken wordt daarmee 7 februari. De Denktank doet dat graag samen met de Projectgroep.
De Denktank vindt dat er veel tijd zit tussen de inhoudelijke bijeenkomsten van 1 november en 7
februari 2017.
Op verzoek van de Denktank bespreekt Edwin dit met de projectleider van de gemeente (actie
Edwin)
Edwin geeft de stappen aan die wij nodig hebben (relatieve planning) tov levering van producten
door de projectgroep. Zoals het er nu uit ziet kan de Denktank eind maart de eerste plannen Binnen
Bebouwde Kom presenteren aan de bewoners van Achterveld
De Denktank houdt rekening met tenminste 2 presentaties aan de bewoners.

Bij de presentatie aan de bewoners dient goed vastgelegd te worden:
1. Waar komen de bewoners mee
2. Wat is de reactie
3. Wat is de terugkoppeling
De gemaakte keuzes/uitgangspunten door de Denktank en de Projectgroep als reactie op de input
van de bewoners dienen goed vastgelegd te worden. Dit is wenselijk zodat later dit teruggekoppeld
kan worden aan de bewoners.

Bespreken rol en werkwijze Denktank
Besproken wordt naar aanleiding van de acties van een aantal Denktankleden hoe wij met
enquêtes omgaan, meningen etc. Er is veel waardering voor het werk wat verricht is.
De Denktankbijeenkomst is het platform voor overleg en doornemen van opties. Voor iedereen is
het belangrijk achterban en mensen te raadplegen. Dit dient vooral te gebeuren! Informatie kan
dan weer besproken worden in de Denktankbijeenkomst. Voorkomen dient te worden dat door het
raadplegen verkeerde indrukken ontstaan.
De afspraken die in een vorig Denktank gemaakt zijn over de rol en werkwijze zijn voor iedereen
duidelijk.

Communicatie
De volgende punten zijn opgehaald:
1. Zorg voor een juiste en complete bezorging. Er is wat zorg hierover. Denk bijvoorbeeld aan
Emelaarseweg 1. Huis ligt aan de Hessenweg
2. Heldere brief, zonder onduidelijkheden
3. De aanwonenden aan de Hessenweg (binnen gebied) ook persoonlijk langs gaan net zoals
buitengebied.
4. Bij nieuwsbrief ook plaatjes meesturen
5. Maak nu alvast een nieuwsbrief (door Denktank) zodat de bewoners weten wat er gebeurt
en wat ze kunnen verwachten
Edwin mailt het communicatieplan rond zodra dat ontvangen is (actie Edwin)

Rondvraag
1. Leden van de Denktank hebben gehoord dat er een verkeercirculatieplan gemaakt wordt
voor Achterveld. Klopt dit? Worden de resultaten meegenomen. (Actie Edwin)
2. Denktank leden maken zich zorgen over de inbreng in de projectgroep. Alleen Edwin is te
weinig. Normaal gesproken zijn Martin, Frits, Izaak en Edwin er steeds bij.
3. Betrokkenheid Hulpdiensten. Edwin meldt dat de gemeente de hulpdiensten betrekt bij
de oplossingen
Terugblik bijeenkomst
Ondanks het gebrek aan inhoudelijke informatie was het een goede en zinvolle bijeenkomst.
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